
20.04.21 
Amager Privatskole 
 

Skolebestyrelsesmøde 19. april 2021 

Referat 
 
Deltagere:  Dennis, Mina, Stella og Trine (forældrerepræsentanter) 
 Irene (formand) 
 Sine (medarbejderrepræsentant) 
 Dorthe (ledelsesrepræsentant og referent) 
Afbud: Thomas  
 
 

 Punkt  Drøftelse/orientering Beslutning  

1 Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt   

2 Meddelelser Formand: Klubben skal inviteres til 
møde med 3. kl. i januar/februar 
måned. 
Der skal etableres et bredere 
samarbejde med klubber i området. 
 
Ledelse: 
Personale – Fagfordelingen er i 
gang. Det ser ud til, at der skal 
ansættes en dansklærer til 
kommende 1. årgang. 
Et antal medarbejdere er hjemsendt 
pga. covid 
Forårsbørn – Mødet mandag blev 
aflyst pga. covid. Alle forældre/børn 
inviteres til en rundvisning, og der 
forsøges arr. Af et nyt møde. 
Karameldag – Flyttes til d. 28. maj 
for at give 9. kl mere undervisning. 
Tilsyn: Der er kommet nogle 
interesserede. Trine og DG arbejder 
videre på dette. 
Covid-19 – Har ramt skolen og er 
blevet håndteret efter nationale og 
kommunale anvisninger. 
Medarb.repræsentant: - 
Stående udvalg: 
Økonomi: Møde laves i maj og 
overordnede linjer besluttes i 
efteråret. 
Bygningsudvalg: Dennis og DG 
gennemgår klimavurdering 

 

3 Budgetterede Muligheden for at afsætte et fast Der laves et overslag over de 



penge til klasserne beløb til klasserne til ekskursioner 
mm. blev drøftet 
Dette vil gøre økonomien mere 
gennemsigtig og give større råderum 
og ens betingelser  

nuværende udgifter og tages 
beslutning på mødet i maj. 

4 Gennemsigtighed i 
lejrskoleøkonomi 

Skolen er i en særlig situation pga. 
covid og skal finde ud af, hvordan de 
aflyste og ændrede 
lejrskoler/kolonier skal tackles i 
forhold til økonomi. 
Timerne til lærerne er afsat under 
alle omstændigheder og skal betales 
uanset aflysning eller afkortning. 
Ophold mv. kan betyde, at ikke hele 
budgettet for det faktuelle ophold 
bruges. 
Nuværende 3. kl. har tidligere fået 
penge tilbage. 

Det blev besluttet, at den 
nuværende situation skal 
håndteres, og der tages 
endelig beslutning om 
tilbagebetaling af dele af det 
indbetalte beløb på mødet i 
maj. 
Der skal laves en fremadrettet 
plan for indbetalinger – både i 
forhold til 
aflysninger/ændringer og vedr. 
elever, der stopper midt i et 
skoleår. 

5 Trafik ved skolen Der opstår til tider farlige situationer 
ved skolen – især omkring 
morgentrafikken. 
Der har tidligere været arbejdet med 
problematikken. 
Der ønskes en ensretning af kørslen. 

DG tager kontakt til 
Pilegårdsskolen for at lære af 
deres erfaringer, Stella tager 
fat i sine kontakter i byrådet, 
og DG inviterer Vej og Park til 
et møde i SB for at drøfte 
ønsker og problematik – og 
trafikhandlingsplan. 

6 Kompetenceafdæk
ning og -behov 

 Punktet blev udsat og vil blive 
prioriteret på mødet i maj. 

7 Møde med 
kontaktforældre 

Ønske fra både skole og SB om et 
tættere samarbejde med 
kontaktforældre. 

Efter generalforsamling i 
august tilknyttes hvert medlem 
af SB til en årgang. 
I efteråret afholdes et møde 
mellem dette medlem, 
kontaktforældre og ledelse. 
Der laves evt. et arrangement 
for kontaktforældre i løbet af 
skoleåret. 

8 Elevtal i klasserne 
på skolen 

Skolen ønsker en drøftelse af 
antallet af elever i klasserne. 
Der er ulemper ved tallet 23 i de 
større klasser. 
 

Punktet vil blive diskuteret i 
pædagogisk råd med input til 
SB fra lærere og pædagoger. 
Punktet tages med på mødet i 
maj. 

10 Evt. Medlemmerne af SB i intra burde 
være rettet nu. 
Ønske om at beholde det 
nuværende skema indtil 
sommerferien for at sikre ro for både 
medarbejdere og elever. 
Henvendelse om mulighed for 
refusion for SFO indkommet – DG 
undersøger reglerne. 

 

 



Punkter til kommende møde: Budget 2021, lejrskoleøkonomi, antal elever i klasserne, budget til 
klasserne, trafik ved skolen. 
 
Referatet sendes ud og betragtes som godkendt, hvis der ikke indkommer kommentarer. Frist for 
kommentarer er mandag d. 26. april 2021.  
 
Næste møde: Onsdag d. 19. maj kl. 18.00-20.00 på skolen. 
 
 
 
 


